ČINNOST družiny
na měsíc březen

Poznáváme svět - programy pro děti

2. 3.
VII. a IV. oddělení (třída 1. A, B, 3. B)
Žižkovská věž- edukační vycházka
II. a VI. oddělení (třída 3. A, 4. B)
Tvoření z kůže – program
I. oddělení (třída 2. A)
3D město – tvoření
III. oddělení (třída 2. B)
Zvířátka na jaře -tvoření

Praha 2

(od 14:00 – 16:00)

DDM, Slezská, Praha2 (od 14:30 – 16:30, 20Kč)
(od 14:00 – 16:00)
(od 14:00 – 16:00)

14. 3. V. oddělení (4. A)
Jarní tvoření
(14:00 – 15:30)
16. 3.
VII..a II., IV. oddělení (třída 1. A, B, 2. A, 3. B )
Výstava v muzeu
Národní technické muzeum Praha 7 (14:30 – 16:30 60Kč)
III. a VI. oddělení (třída 2. B, 4. B, 3. B )
Jarní tvoření
DDM, Vratislavova, Praha 2
(14:00 – 16:00)
II. oddělení (3. A)
Okna do pravěku – výstava
Národní muzeum (14:00 – 16:30)
21. 3. V. oddělení 4. A
Národní muzeum- výstava
23. 3.
I. a VII. oddělení (třída 1. A, B, 2. A)
Mini ZOO
DDM, Lublaňská
II.a VI. oddělení (3. A, 4. B)
Vyšehrad – edukační vycházka
Praha2
IV. a V. oddělení (3. B, 4. A)
Jarní tvoření – program
DDM Slezská

(14:00 – 15:30)

(14:00 – 16:00, 30Kč)
(14:30 – 16:30)
(14:30 -16:30, 20Kč)

III. oddělení (2. B)
Origrami 4x jinak - program

(14:00 -16:00)

Miniprojekt – Hravá družina - cílem programu je vytvořit nebo vyrobit
interaktivní hry a hračku pro budoucí prvňáky.
28. 3.

V. oddělení + školní klub hra kroužkovaná

(14:00 – 15:30)

30. 3.

I. oddělení (2. A) hra: Bludiště
II. oddělení (3. A) pohybová hra: Ruka – noha
III. oddělení (2. B) hra: Basket
IV. oddělení (3. B) hra: Letící balónek
VI. oddělení (4. B) didaktická hra: Najdi symbol!
VII. oddělení (1. A, B) hudební nástroje

Vzdělávání

•
•
•
•
•

Besedujeme, čteme a soutěžíme

povídání Jak se zachovám, když se ztratím - interpretace dětí (Rozpoznání a
vyhodnocení hrozícího nebezpečí.)
zábavné odpoledne Letíme časem
- Letíme minulostí „ Zvyky našich předků“ Vítání jara“ ve svět
Beseda: Příroda se probouzí – ochrana životního prostředí
kvíz - Historie našeho města (3. A + 3. B)
četba – Zdeněk K. Slabý:Pohádkový detektiv, Komiks Staré pověsti české (3. třída),
program „Malý čtenář“-soutěž v dětské literatuře Ezop: Nejkrásnější báje a pověsti

• pantomima „činnosti v běžném životě“ 2. A, B
• program: „ Cestujeme do pohádky“ ( 1. A, B)
• povídání Zvyky a obyčeje v Čechách a na Moravě Velikonoce 1. a 4. tř.
soutěžní hra Riskuj

•
•
•
•
•
•
•
•
•

beseda: Kamarád-přítel-spolužák - (mezilidské vztahy)
beseda: Den učitelů – J. A. Komenský (3. tř. a 4. tř.)
pohybová cvičení na sebekontrole, soustředěnost 1. A, B - herna
dramatizace – hrajeme si na řemesla
povídání: péče o pokojové rostliny
soutěžní odpoledne „Riskuj“ vědomostní soutěž Poznej důležitá místa v Praze (2. tř.)
poznej hru z jiných zemí světa (multikulturní výchova)
pracujeme s mapou našeho města (práce v týmu).

Dny tvořivosti

Jaro se probouzí – obrázky s jarní tématikou
příprava dárků pro budoucí prvňáky
zajíčky, slepičky, čápy
obrázky s velikonoční tématikou (kirigami)
květiny - origami (3. třída)
Sněženky, Bledule - origami
Sněženková víla(3.třída)
jarní košíček – mozaika (2. třída)
Obrázek pro potěšení – Jehnědy (výtvarná soutěž 2. třídy)
jarní obrázek z recyklačního materiálu
(3. třídy)
Jaro do oken – vystřihovánky na okno (3. třídy)
projekt: Věda nás baví- chemické pokusy (4. třída)
projekt: “Hrajeme si spolu“ – 3. etapa: dítě – vychovatel + rodič
relaxační hry (soustředěnost, vnitřní rovnováha člověka)
jarní rostliny (interaktivní tabule – didaktická hra)
pozorování jarní přírody (orientační vycházka)
výtvarná soutěž: klasické pohádky (inspirace dětská literatura)
beseda: Psychohygiena - jak správně relaxovat a odpočívat
správné stolování – didaktická hra
dramatizace činnosti „Jana a Pavel si hrají“ (šikana)
interaktivní tabule - „lidské tělo“

povídání - můj rodokmen – strom života 3. třída (multikulturní výchova)

• zásady správného stolování - didaktická hra povídání historické památky
našeho města (Národní muzeum, Národní divadlo) 4. třída

• kvíz – Staré pověsti české (3. A + 3. B)
• kvíz: Staré řecké báje a pověsti
• Sportem ku zdraví -zábavné odpoledne
hra Riskuj: Paní Láryfáry - soutěžní odpoledne

•
•
•
•
•
•
•
•

společenské hry s hudbou
zábavné odpoledne: „Zdravá výživa“ 1. a 2. třída

štafetové hry – soutěž 1. A, B + 2. třída
dramatizace – O řepě (2. a 3. třída)
hrajeme si s pohádkou (interaktivní tabule 1. třída a 4. třída)
Zvířata a jejich mláďata – soutěžní interaktivní odpoledne
poznej hru z jiných zemí světa (multikulturní výchova)
pracujeme s mapou našeho města (práce v týmu- školní klub)

Jiné aktivity

vycházky zaměřené na otužování a upevňování imunity
povídání - prevence proti nemocem – správná životospráva
zdravý jídelníček – dodržování zdravé výživy
kvíz: Vitamínek A, B, C
zdravověda – první pomoc (povrchová zranění)(4. třída)
„Jezdíš, jezdím, jezdíme“ (jízdní kolo) interaktivní tabule
roční období (kvíz) 1. a 2. třída)

